
 
 

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, Obrněné brigády 2258/6, 350 02  Cheb 

Tel.: 354 408 011, 734 522 684; e-mail: info@iss-cheb.cz; www.iss-cheb.cz; IČ: 00077461; IZO: 130002046 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORŮ UKONČOVANÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

V 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat nejpozději do 1. března 
2020.  

• 1. kolo přijímacího řízení – obory vzdělání s maturitní zkouškou  
Vždy se koná jednotná přijímací zkouška. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu 
z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Nejpozději 14 dnů před 
konáním jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu, zašle ředitel střední školy pozvánku 
k vykonání jednotné přijímací zkoušky. 
 
Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2020: 
1. termín:               úterý 14. dubna 2020 
2. termín:               středa 15. dubna 2020 

Pokud by se uchazeč ze závažných důvodů nemohl v řádném termínu dostavit k jednotné 
přijímací zkoušce a řádně se do 3 dnů od termínu stanoveného pro konání této zkoušky 
omluvil, bude konat zkoušku v náhradním termínu: 

1. termín:               středa 13. května 2020 
2. termín:               čtvrtek 14. května 2020 

 

HODNOCENÍ 1. KOLA 

Uchazeči se hodnotí podle hodnocení na vysvědčení, a to z 2. pololetí předposledního a 1. pololetí 
posledního ročníku základního vzdělávání, výsledků jednotné přijímací zkoušky a výsledků v soutěžích 
a olympiádách. 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Ředitel střední školy zveřejní výsledky na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách 
školy. Nepřijatým uchazečům  nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle 
rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. 

ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ KE STUDIU  

Odvolání se podává v případě nepřijetí uchazeče pro nedostačující kapacitu oboru, a to do 3 
pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.  

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ. Ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u 
krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. 

 
Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán řediteli školy.  
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Pokud se tak neučiní, má se za to, že se uchazeč vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze 
přijmout jiného uchazeče. 

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu 
žáků. Počet kol přijímacího řízení není omezen. Počet přihlášek není omezen. Již se nekoná jednotná 
přijímací zkouška, ale školní přijímací zkouška.  

 

 

 

 

 

 


